
Kunda Nordic Tsement alustas jäätmekütuse lao ehitust. 

Tsemendiwabrik

Jäätmekütuste kasutamisest 
Kunda tsemenditehases

Koostöös peitub 
meie edu 
võti!
Nagu traditsiooniks 
saanud toome  
teieni paar korda 
aastas Kunda 
Nordic Tsemendi in-
folehe Tsemendiwabrik, 
kus on juttu meie tähtsa-
matest tegemistest. 

Käesolevas numbris keskendume 
töötervishoiule ja sotsiaalsele vastu-
tusele ning räägime alternatiivkütuste 
kasutamisest.

Teeme omalt poolt kõik, et taga-
da turvaline ja tervislik töökoht kõigile 
meie töötajatele. Meie eesmärk on väl-
tida tööõnnetusi ja aidata töötajatel 
oma tervise eest hoolitseda. 

Dialoogi ja koostöö arendamine 
huvigruppidega on meie arvates jät-
kusuutlikkuse võti ning tahame selle 
edendamisel olla aktiivsed.

Head lugemist!

Meelis Einstein
Tegevdirektor
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Kõik me teame kui oluline on 
keskkonna säästmise seisukohalt ja 
samuti majanduslikult tulus erinevate 
alternatiivkütuste kasutamine 
pöördahjudes. Samas ei ole saladus ka 
sellega kaasneda võivad probleemid. Nii 
toimus Kundas käesoleva aasta suvel kolm 
väga ulatuslikku jäätmekütuse põlengut 
ja analoogsed probleemid jätkuvad veel 
tänaselgi päeval. 

Põlengute kustutamisega kaasnenud kesk-
konnaküsimused on jätkuvalt ametiasutuste 
kõrgendatud tähelepanu all ja nende lahen-
damisprotsess kestab veel pikalt.

Omalt poolt on ettevõtte astunud rida 
samme, et põlengute tekkepõhjused välja 
selgitada. Väga heaks on kujunenud  
koostöö Tehnikaülikooli Soojustehnika  
Instituudi spetsialistidega, kes võtavad asja 
suure tõsidusega, olles juba saavutanud 
märgatavaid tulemusi. Lõplikke järeldusi ja 
põhjusi on siiski veel vara teha. 

Üheks probleeme leevendavaks meet-
meks on kindlasti ladustamistingimuste 
parandamine. Olemasolev jäätmekütuste 
ehk RDFi* ladu oli mõeldud stabiilsete jäät-

* Jäätmekütus
Prügikütus - refuse derived fuels (RDF), 
on tahkete jäätmekütuste, inglise 
keeles solid recovered fuels (SRF), 
üheks alaliigiks. Meil kasutatav RDF 
on tavajäätmetest valmistatud tahke 
kütus, mis on ette nähtud kasutamiseks 
põletusdirektiivi nõuetele  
vastavates rajatistes ja vastab tahkete 
jäätmekütuste standardi nõuetele. 
Tahke jäätmekütus koosneb peamiselt 
taaskasutamiseks mittekõlbulike 
peenestatud paberi-, kartongi-, 
tekstiili, plastpakendi-, romuauto- ja 
elektriseadmete põlevjäätmetest.

mekütuse voogude vastuvõtmiseks. Kuid 
ladustamispinda on seal vaid ühe-kahe 
ööpäeva vajaduseks. Kuna Eestist pole het-
kel veel võimalik saada RDF-kütust vajalikes 
kogustes ja sobiva kvaliteediga, tekkis ette-
võttel vajadus materjali välismaalt laevade-
ga importida. Ühe sellise laeva koguseks on 
1800-2000 tonni. 

Seni ladustasime me RDFi Kunda Transi 
laos ja osaliselt ka väljas, tehase territooriu-
mil. Väljas ladustamise puhul saab materjal 
niiskust ning kaotab sellega oma kütteväär-
tust. Talvel aga materjal külmub ning selle 
käitlemine muutub raskendatuks. Torustikes 

tekivad ummistused ja seadmete kasute-
gur langeb. Seoses kõige eeltooduga tek-
kis vajadus uue kinnise laohoone järele.  Ja 
nii sai investeeringu taotlus sisse antud juba 
14. märtsil, kuid lõpliku kinnituse sai Kunda 
Nordic Tsement alles juunis. Eelnevalt olime 
siiski tellinud projekti OÜ-lt KTR Projekt 
ning eelläbirääkimised olid tehtud katu-
se konstruktsioonide tarnijaga NSS  Baltic. 
Ehitustööde konkursi võitis AS Antaares.

Kuna tegemist on mingil määral tuleoht-
liku materjaliga, siis peame erilist tähele-
panu pöörama turvameetmetele. Kaalu-
maja poolsesse nurka tuleb Columbia kivist 
müüritis kõrgusega 10 m, mis on mõeldud 
tulemüürina. Hoonesse tulevad sisse turva-
kaamerad, mitmesugused andurid ning  
veega kustutamise süsteem. 

Kui kõik läheb plaanipäraselt, siis suu-
dame kõik vajalikud tööd lõpetada veel sel 
aastal. Tugeva tehnilise ja mehitatud  
kontrolli all muutub RDFi käitelmine turva-
liseks.

Kalev Sädeme
Tehnikadirektor
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Kunda Nordic Tsement soovib oma tegevusega kaasa aidata Kunda 
linna ja lähiümbruse looduskeskkonna säilitamisele ja taastamisele. 
Me soovime pidada avatud dialoogi ettevõtte naabrite ja koostöö-
partneritega. Küsimuste korral võite alati meiega ühendust võtta.

Koostöö omavalitsustega ja 
sotsiaalne vastutus

sena loodame jõuda kunagi sinnani, et üha 
rohkem koolilõpetajaid valib jätkamiseks 
tehnilise arengusuuna. Hariduse valdkonnas 
on korduvalt toetatud ka kohaliku lasteaia 
ja muusikakooli tegevust.

Tervishoiusüsteemi toetamine võimal-
dab paremat teenuse kättesaamist ja aitab 
seega kaasa ka meie personali terviseeden-
damisele. Sama eesmärki kannavad ka et-
tevõtte poolt pakutavad soodustused nagu 
töötajate lõunasöökide osaline kompensee-
rimine, ujula kasutamise kompenseerimine, 
koostöö alustamine Põhja - Eesti Regionaal-
haiglaga ja ühiste pereürituste korraldami-
ne.

Väga tihe on koostöö Kunda linnaga 
keskkonnaalastes ja investeerimisprojektides 
ning ühistöödes. Erinevad keskkonnamõju-
de hindamised, seireprogrammid, monitoo-
ringud ja uurimistööd on kasulikud ja tulu-
toovad mõlemale osapoolele. Ettevõte on 
osalenud paljudes infrastruktuuri projekti-
des: klubi, lasteaia ja noortekeskuse reno-
veerimises. Lähiajal alustatakse koostööd 
muuseumi parendustöödega.

Ka Sõmeru vallaga on koostöö väga tihe 
ja konstruktiivne. Juba Ubja põlevkivikar-
jääri planeerides allkirjastati vallaga ko-
ostööleping, millest lähtuvalt on tegutsetud 
ja mida järgides oma tegevusi ka planeeri-
tud ja kavandatud. Tänu koostööle on Ubja 
külas uuendatud välisvalgustust ja teekat-
teid, valminud on noortemaja ja vaba aja 
veetmise keskus ning palju muud. Ümbrus-
konna suurima tööandjana tunnetame oma 
vastutust ja vajadust igakülgselt toetada 
kohaliku elu arengut. 

Arvo Vainlo
Haldusdirektor

Kunda Nordic Tsemendi toetusel valmis Ubja külakeskus

Meie ettevõttel on aastate jooksul  kuju-
nenud välja väga tihedad ja töised suhted 
nende omavalitsustega, kelle territooriu-
mil meie tegevus toimub. Need on siis en-
nekõike Kunda linn ja Sõmeru vald ning 
vähemal määral ka Viru – Nigula vald. 
Paljud meie töötajad on nimetatud oma-
valitsusüksuste volikogude ja valitsuste 
liikmed. Aga vähemtähtis pole fakt, et ve-
elgi rohkem inimesi osaleb kõikvõimalike 
kohalike komisjonide, klubide, MTÜ-de ja 
ringide tegevuses, aidates seega otseselt 
kaasa kohaliku elu toimimisele ja arengule.

Väiksemad omavalitsused on võrreldes kes-
kustega tunduvalt raskemas seisus, kuna 
potentsiaalseid toetajaid ja sponsoreid leida 
on väga keeruline. Seetõttu on AS Kunda 
Nordic Tsement järginud põhimõtet, et  
toetatakse esimeses järjekorras kohalikku 
haridust, kultuuri- ja sporditegevust ja  
ainult erandjuhtudel muid projekte. 

Nii on juba aastaid toimunud Kunda linna 
jooks, kus peaauhindadeks meie toodang. 
Pidevalt on toetatud võrkpallivõistkondade 
tegevust, spordikeskuse tegutsemist, erine-
vate kohalike võistluste korraldamist. Spordi 
valdkonnas on viimasel ajal lisandunud ka 
korvpalli ja saalihoki tegevuse ja arengu  
toetamine. Kultuuri valdkonnas on toetust 
saanud paljud Kunda klubi juures tegutse-
vad ringid, erinevad linna traditsioonilised 

üritused, kultuurivahetus sõpruslinnadega 
ja teiste koostööparteritega välismaal, taid-
lejate osalemine ülevabariigilistel festivali-
del ja üritustel, inventari soetamine ja palju 
muud.

Haridusvaldkonna edendamist Kundas 
peame me eriti oluliseks – väga tähtis on, 

et Kunda kool säilitaks oma hea taseme ka 
edaspidi ja ka tulevikus oleks siin kohapeal 
võimalik saada gümnaasiumiharidust. Meie 
soov on, et tulevikus saaks ettevõte oma 
kaadri suures osas kohalikust koolist. Sel-
leks on Ühisgümnaasiumiga alustatud tihe-
damat koostööd ja ühisprojektide tulemu-

Terved ning teadlikud töötajad on meie 
firma suurim vara. Sellele väitele on üles 
ehitatud ASi Kunda Nordic Tsement töö-
tervishoiu kontseptsioon. Kontseptsioon 
hõlmab nii ennetavaid, kontrollivaid, kui 
ka ravimeetmeid töötervishoiu paranda-
miseks. 

Üheks peamiseks ennetavaks meetmeks 
on töötajate teadlikkuse tõstmine koolitus-
te, loengute ning selgitavate ürituste abil. 
Heaks näiteks sellest on 28. septembril toi-
munud südametervisepäev Kunda klubis, 
mis toimus koostöös Põhja-Eesti Regionaal-
haiglaga. Südametervisepäeva programm 
oli tihe ja mitmekesine. Kõigepealt pidas 
loengu Eesti tunnustatud südamearst pro-
fessor Margus Viigimaa, kes oma loengus 
rõhutas, et südame veresoonkonna haigusi 
saab ja peabki ennetama. Loengu muu-
tis huvitavaks nii teema aktuaalsus, kui ka 

Tervis - meie kalleim vara

KNT südametervisepäev Kunda klubis.

Professor Viigima loengut pidamas.

rohke graafiline materjal. Eesti ja Euroo-
pa Liidu võrdlusgraafikud olid küllaltki in-
formatiivsed, tuues välja selle, et Eestis on 
südame-veresoonkonna haiguste esinemis-
sagedus suurem kui mujal Euroopas. Sa-
mas on märgata muutusi positiivses suunas, 
mis annab lootust meie inimeste jätkuvale 
tervise paranemisele. Peale professor Vii-

gimaa loengut said soovijad mõõta oma 
veresuhkru- ning kolesterooli taset. Samas 
oli ka võimalus kontrollida oma südame-
arterite tervist. Klubi esimesel korrusel oli 
avatud ravimtaimede ning nendest valmis-
tatud loodustoodete näitus. Kõik soovijad 
said loodustooteid maitsta ja ka kaasa osta. 
Lisaks jagati osalejatele südametervise säi-
litamise ja parandamise kohta tutvustavaid 
materjale, millega on võimalik tutvuda töö-
tervishoiuspetsialisti juures. Loodame, et sü-
dametervisepäeval kuuldu aitab meie töö-
tajatel teha südametervislikke valikuid.

Lisaks südametervise päevale toimuvad 
sel aastal veel töötervishoiu arsti poolt läbi 
viidavad tervisekontrollid. Sellel aastal lä-
bivad selle üle 170 töötaja. Hea meel on 
tõdeda, et see programm hõlmab ka töö-
tervishoiu arsti poolset töökohtade külasta-
mist, mis annab arstile parema arusaamise 
meie töötingimustest ning ohuteguritest.

Et edaspidi oma töötajate tervise eest hoo-
litsemist parendada, sõlmis AS Kunda 
Nordic Tsement koostöölepingu Põhja-Eesti 
Regionaalhaiglaga. Tulevikus on meil pla-
an tervisekontrollid läbi viia ja teisi tervis-
hoiu teenuseid pakkuda oma töötervishoiu 
punktis. Tervis on iga inimese kalleim  
vara – hoidkem seda!

Peeter Toom
Riskijuht


